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Bee söker nu visa, att bebyggelsen i Hordaland ifrån 300-talet och folk-
vandringstidcn i vissa fall visar kontinuitet med en äldre sådan. Han anför 
några fall, då gravar ifrån 300-talet och senare ligga i omedelbar kontakt med 
dem ifrån äldre romersk tid eller förromersk eller frän dessa bägge tider 
eller med bronsåldersgravar. Det spörsmålet reser sig då : Bör he rdarnas 
invandring skjutas tillbaka ända lill bronsåldern? 

Boe framhåller, att broiisålderslyiiden i Väst-Norge otvivelaktigt peka hän 
på Jylland. Därifrån ha utan tvekan bronsföremålen införts. Men nu före
ligga bland de visserligen fåtaliga sakerna några verkliga praktpjäsor, och 
Boe menar, att det fattiga Norge icke hatt något att erbjuda i utbyte mot så 
Idiiiiima föremål. De tyda jiå ett inslag av folk ifrån Jyl land redan under 
äldre bronsåldern, då Jyl lands viktigaste bygder just lågo j)å västkusten. 
Hordarna skullo alltså kunna ha invandrat ifrån Väst-Jylland redan vid 
denna tid. Även under den efterföljande tiden ända till de första århundra
dena e. Kr. kan man finna vittnesbörd om förbindelser mellan Väst-Norge 
oeh Jylland, något som vore högst naturligt, om det suttit stambefryndiide 
folk jiå bägge hållen. När haruderna, s trax före 100 f. Kr. dragit söderut 
ned jiå kontinenten, kan en del av frändorna i Hordaland ba följt med liksom 
tidigare vid inträdet av klimatförsämringen vid övergången från brons-
till järnåldern en del av hordarna kan ba återinvandrat till Jylland. 

Boe framhåller själv, att invändningar kunna resas mot hans slutsatser och 
gör icko krav jiå alt ha lämnat avgörande bevis. Det måste också erkännas , 
alt kontinuiteten i bebyggelsen ifrån bronsåldern ned i 300-talet är svagt 
markerad. Det är endast få gånger gravar ifrån 300-talet eller folkvandrings-
tid ligga i kontakt med äldre, oeh jiå ingen plats är kedjan obruten ifrån 
bronsåldern ned i 300-talet. Men onekligen har Boe ]iå ell förtjänstfullt sätt 
satt problemet om hordarna i ny belysning och i varje fall pekat på möj
ligheten av en långt tidigare invandring för dessa än den man vanligen antar . 

Fö r don som icke själv i detalj prövat materialet ifrån Hordaland synes 
det svårt att intaga en bestämd ståndpunkt i det här refererade spörsmålet. 
Shetelig skall förmodligen icke dröja att göra viktiga invändningar mot 
Boes resonncmang till fördel för sin egen teori. Otvivelaktigt ba r också 
den betydelsefulla frågan om herdarnas invandring till Norge endast att 
vinna jiå etl meningsutbyte mellan två så utmärkta kännare av Hordalands 
forntid som Shetel ig och Boo. 

Birger Nerman. 

T R A D I T I O N E R N A OM A N V Ä N D N I N G A V F L Ä S K V I D 

B E R G S P R Ä N G N I N G 

I Fornvännen 1932, s. 120—122, ha r F . Wildte, i anslutning till medde
landen i Fornvännen 1929 av dels Ärland Noreen, dels Carl M. Fiirst, lämnat 
några nya ujiplysningar om det i rubriken ovan nämnda ämne. 
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Ännu cn hithörande notis kan hämtas ur fil. lic. Tom Söderbergs nyligen 
ventilerade doktorsavhandling "Stora Kopparborget under medeltiden och 
Gustav Vasa" (1932). Förf. säger där (sid. 271, not 2) på tal om den 
bekante bergsfogden Måns Nilsson ( t 1534) i Aspeboda: "En av sägnerna 
om Måns Nilsson — — — är den om den stora 'fläskkällaron', som han 
skullo ha låtit utbränna ur fasta klippan med användande av fläsket från 
en hel svinhjord som sprängämne. Fläsk och annat fett låter sig verkli
gen med fördel användas som sprängämne, och att det av gammalt har 
tjänstgjort som sådant inom bergsbruket synes framgå därav, att en gruv-
lokalitet i Salberget redan vid mitten av 1500-talet bär namnet 'Fläsk-
rymningen' (Riksregistr. 1563 8A, fol. 146 ff.). Fläskkällarsägnen är lik
väl otvivelaktigt en sägen, då nämligen dess motiv är ett vandringsmo
tiv." Förf. hänvisar till professor Fursts ovan anförda uttalande. 

Beträffande F. Wildtes nämnda utredning torde några randanteckningar 
kunna göras. Förf. avtrycker (sid. 120 f.) on intressant inskrift å minnes
sten i Hillareds kyrka rörande Gunnar Gylta och hans dotter Gyrid. Däri 
heter det om Gyrid: "hon gaf en äng utan för Kibla til Hillares kyrkia på 
dot at alla dee förnämste högtider om åhrot som juledagon mod ottesång och 
högmässa påskedag pingesdag skullo gudstiensten i rattan tijd skio wid 
llillare men der det försumes bör ängen återtagas under Giälare". Formu
leringen av dessa detaljerade uppgifter ger alldeles tydligt vid handen, att de 
måste återgå på en urkund. Inskriften fortsätter litet längre fram om Gun
nar och Gyrid: "och hafwer han och hans dotter gifwet många gårdar och 
ängar ifrån Giälare til kyrkior och klostor detta finnes på Giälare skrefwet 
i en gammal lagbook". Det finnes ingen anledning betvivla tillvaron av denna 
lagbok och i don ha tydligen de förut nämnda bestämmelserna om dona
tionen till Hillareds kyrka inskrivits efter en urkund. 

Mellan de två nu citerade partierna av inskriften i Hillarods kyrka står 
uppgiften om fläsksprängningen vid "Såkasiö" och "Giälarcs oos"'. Detta 
är tydligen en uppgift av helt annat slag, av ron traditionsnatur. Uppgiften 
om anteckningarna i lagboken namnes i direkt följd med upplysning om 
familjens donationer. Med tanke på äldre tiders bristande exakthet i formu
lering kan det oj anses fullt bevisat, att också fläsksprängningen omnämnts 
i lagboken. Men även om så skett, torde man här, i anslutning till vad lic. 
Söderberg i ovan anfört parallellfnll gjort, nödgas säga: uppgiften är otvi
velaktigt cn sägen, då dess motiv är ott vandringsmotiv. F. Wildte skriver 
emellertid (sid. 121 ovan) om bergsprängningen: "Att här är fråga om en 
historisk händelse kan väl knappast betvivlas." Denna mening synes icke 
vara hållbar. Och då förf. vidare ur inskriften utskalar den så typiskt 
sägenartade dctaljuppgiftcn om de "trehundra" fläsksidorna, som återfinnes 
hos Olaus Magnus, men bibehåller övriga uppgifter såsom trovärdiga, så är 
detta från historisk-metodisk synpunkt betänkligt. Att Kinds häradsrätt, 
såsom fört. också anger, 1626 ansett, att Sakens utlopp blivit utvidgat "mod 
breningzomkostningh", är cn uppgift som saknar verkligt historiskt värde 
för bedömande av, vad som skulle ha skott vid 1400-talets början. För öv
rigt står här visserligen "breningzomkostningh", men intet direkt om fläsk-
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sidorna. Folktraditionen i socknarna åter går naturligtvis, som även Wildte 
erkänner, tillbaka på inskriften i kyrkan och har alltså icke mera vittnes-
värde än denna. 

Bengt Hildebrand. 

T I L L J E A N C A V A L I E R S PRODUKTION 

Väl dold i ett av C. R. Berchs avskriftsband i Vitt. Hist. och Ant. Ak:s 
arkiv betitlat ''Myntväsendet" finnes en av honom upprättad förteckning1 över 
Jean Cavaliers verk. Jämförd med A. Julius' listor i hans avhandling om 
Cavalier2 tycks den bjuda på en del nytt. Berch känner sålunda kopior i 
gips av följande av Julius icko upptagna arbeten: 

Maria Elisabeth Pfalzgrefwinna, i. 1663 t 1748, dotter till Adolf Johan 
d. ä., Karl X Gustafs broder, och g. m. en kursachsisk ämbetsman v. 
Geratortf. 

R. R. Fabian Wrede med dess Grefwinna Brigita Krus, f. 1641 t 1712, den 
kände reduktionsmannen; g. m. B. K. f. 1656 t 1716. 

Guilielmus et Maria R. & R. M. Brit. Vilhelm III, Konung av England 
1689—1702, och hans gemål (f. 1662 t 1694), dotter till Konung Jakob II. 

Joh. III et Maria Rex et Reg. Pol. Johan Sobiesky, Konung av Polen 
1674—16% och hans gemål Maria Casimira de la Grange d'Arquien fl714. 

Original i elfenben nämnas av följande av Julius blott i metallavgjut-
ningar kända arbeten: 

II. R. Christ. Gyllenstiema, i. 16391 hos Lagm. Gr. Giöran Gyllen-
t 1705, greve, medlem av förmyndar- } stlema, f. 1724 t 1799, seder-
regeringen för Karl XII. mera riksråd o. riksmarskalk. 

R. R. Nicodemus Tessin, f. 1654 t 1728, 
den berömde arkitekten. 

Hedw. El. Stenbock, dess grefvinna, 

f. 1655 t 1714. 

Antikvarien Ludv. Schantz och hans 
hustru, f. 1649 t 1702, sekreterare i 
riksarkivet, g. m. Christina Finoman 
f. 1654 t 1697. 

hos Hedl. i Schiveitz", Hedlinger, 
den bekante, i Sverige verksamme 
medaljgravören, f. 1699 t 1771. 

hos hofcantzleren Carleson, f. 1704 
t 1767 som president i Kommers-
kollegium. 

Berch meddelar även uppgifter om ägare till några original: Miedaljonger 
över Ulrika Eleonora d. ä. och Fredrik IV av Danmark som kronprins 

1 Synes att döma av titlarna på do omtalade samtida personerna vara 
uppgjord omkr. 1762. R. R. = riksråd. 

2 Jean Cavalier, Uppsala 1926. 
3 Finnas måhända jämte den över Robert Boyle fortfarande bland Hcd-

lingcrs samlingar i Schweiz. 


